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    چکیده
باشد. در این مقاله یک سیستم تبرید ترکیبی که شامل یک چرخه تبرید دار محیط زیست بسیار حائز اهمیت میاکسید به عنوان یک مبرد دوستديهاي اخیر کربندر سال

باشد از دیدگاه انرژي مورد بررسی قرار گرفته آب می-) تک اثره لیتیم برومایدVARS(2) و یک سیستم تبرید جذبیEETC(1اکسید اجکتوري ديتراکمی گذر بحرانی کربن
این سیستم بر ید جذبی استفاده شده است. از حرارت اتالفی آن جهت راه اندازي چرخه تبر EETCاکسید خروجی از کمپرسور چرخه دياال بودن دماي کربنبه دلیل ب است.

و فشار  SNPD3و تمامی محاسبات مربوط به سیستم ترکیبی براي شرایط مختلف سیستم در  تتحلیل شده اس EESتوسط نرم افزار اساس قانون اول و دوم ترمودینامیک 
چرخه  4COPکه  شود باشد مشاهده می سلسیوسدرجه  40، 2و دماي خنک کن  -T( 25کن بهینه آن صورت گرفته است. براي حالتی که دماي خروجی اواپراتور (خنک

و بازده  COPظرفیت سرمایش و افزایش یافته است.  )TCRS5( درصد در مقایسه با چرخه تبرید تراکمی گذر بحرانی 7/39اجکتوري به اندازه رانی تبرید تراکمی گذر بح
    بهبود یافته است. EETCدرصد نسبت به چرخه  8/4و  28/17و  22/17اگزرژي سیستم ترکیبی به ترتیب به مقدار 

  ان واژگ دکلی
  ی، چرخه تبرید جذبی، سیستم ترکیبیاکسید، گرماي اتالفدياجکتور، گذر بحرانی کربن

                                                             
1 Ejector Expansion transcritical CO2 
2 Vapour absorption refrigeration system 
3 Suction nozzle pressure drop 
4 Coefficient of Performance 
5 Transcritical CO2 refrigeration system 
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 قدمهم -1
هاي تبرید، در سیکلستفاده از سیال هاي طبیعی به عنوان مبرد در ا

مورد توجه قرار گرفته است. در  ]1[میالدي توسط لورنتزن 90اوایل دهه 
دلیل سمی نبودن، اشتعال اکسید بهديهاي طبیعی کربنمیان مبرد

برابر با صفر و  ODP6ناپذیري، قیمت ارزان، در دسترس بودن، دارا بودن 
ورد توجه قرار گرفته پایین بودن پتانسیل گرمایش جهانی پایین، بسیار م

  .است
هاي تبرید تراکمی ترین اتالفات ترمودینامیکی در سیکلیکی از مهم

-اکسید در فرایند انبساط در شیر انبساط رخ میديبحرانی گذر کربن
منبسط  يعنوان وسیلهمنظور کاهش این اتالفات از اجکتور بهدهد. به 

شود. کورن هوسر در سال کننده به جاي شیر انبساط استفاده می
به عنوان  R12عملکرد یک سیکل تبرید اجکتوري که از  ]2[، 1990

صورت تئوري همبرد در آن استفاده شده بود را مورد بررسی قرار داد. او ب
 -15اپراتور آل اجزاي چرخه و براي دماي اونشان داد که در شرایط ایده

رد این چرخه ضریب عملک ،یوسدرجه سلس - 30و دماي کندانسور 
درصد افزایش یافته است.  21نسبت به حالت چرخه تبرید تراکم پایه 

نتایج با فرض ثابت بودن فشار اختالط در اجکتور بیان شده است. هارل 
 فاز دو اجکتور از آزمایشگاهی صورت به] 3[، 1995و همکاران در سال 

 عملکرد ضریب و ندکرد استفاده  R134aمبرد با تبرید سیستم در
 6/7 تا 9/3 ياندازه به که ندکرد مشاهده و ندنمود محاسبه را سیستم

 سیستم ]4[  داکینگ و گرال  2005 سال در .است یافته بهبود درصد
 و. دادند ارائه را اجکتوري اکسیدديکربن تراکمی بحرانی گذر تبرید
 تلفات کاهش بدلیل اجکتور با سیستم عملکرد ضریب که دادند نشان

. استیافته افزایش پایه سیستم به نسبت انبساط روند در ترمودینامیکی
 سیستم عملکرد ضریب که رسیدند نتیجه این به تئوري صورت به

 و دنگ .یابدمی افزایش درصد 16 از بیش پایه حالت به نسبت اجکتوري
تبرید تراکمی  سیکل تئوري، تحلیل به 2006 سال در ]5[همکاران 
 وسیله بعنوان اجکتور از که ، 7اکسید ديگذر  کربنبحرانی  اجکتوري
 در. اندپرداخته شده، استفاده انبساط شیر جاي به اصلی انبساطی
 عملکرد ضریب مشخص، کاري شرایط در اند،داده نشان خود پژوهش
 حرارتی مبدل با سیکل حالت به نسبت درصد 6/18 اجکتوري سیستم
 مقایسه در اجکتوري سیستم عملکرد ضریب و. است یافته افزایش داخلی

یاري  2007 سال در .است یافته بهبود درصد 8/24 پایه تبرید سیستم با
 را اجکتوري بخار تراکم تبرید سیکل از جدیدي مدل ]6[  و سیروس آذر

 بهبود براي ،9میانی کنخنک و 8داخلی حرارتی مبدل از آن در که
بر مبناي قانون اول و دوم است بصورت تئوري  شده استفاده آن عملکرد

ها در این پژوهش بیان کردند آن. دادند قرار بررسی مورد ترمودینامیک
 تراکم جدید تبرید سیکل دوم، قانون بازده و سرمایش عملکرد ضریب

 به پایه اجکتوري بخار تراکم تبرید سیکل با مقایسه در اجکتوري بخار
 همچنین و. است تربیش درصد 15/8 و 6/8 ترتیب به متوسط طور

                                                             
6 Ozone depletion potential 
7 Transcritical CO2 refrigeration cycle with an ejector  
8 Internal heat exchanger 
9 intercooling 

 تبرید سیکل از درصد 21 جدید سیکل این سرمایش عملکرد ضریب
 2008در سال  ]7[یاري  .است تربیش اجکتور بدون معمولی تراکمی

یک چرخه تبرید تراکمی با اجکتور را که در آن از اجکتور یک بعدي 
صورت کامپیوتري مدل کرد. به منظور شناسایی هاستفاده شده بود، ب

ناپذیري دراجزاي مختلف سیکل به تحلیل اگزرژي سیستم برگشتمقدار 
پرداخت. وي مشاهده کرد، ضریب عملکرد سرمایش و بازده قانون دوم 

درصد، در مقایسه با سیستم  16سیستم تبرید تراکمی اجکتوري به مقدار
در پژوهشی  ]8[یاري   2009باشد. در سال تر میتبرید تراکمی بیش

ارائه داد. که در آن از اجکتور  TRCCکل مدل جدیدي براي سی
انبساطی، کمپرسور دو مرحله اي با خنک کن میانی به همراه مبدل 
حرارتی داخلی استفاده شده بود. عملکرد این سیکل جدید را بر مبناي 
قانون اول و دوم ترمودینامیک به صورت تئوري تحلیل کرد. مشاهده کرد 

و  5/12ل جدید به ترتیب به مقدار و بازده قانون دوم این سیک COPکه 
معمولی افزایش یافته است. یاري  TRCCدرصد در مقایسه با سیکل  21

دو سیکل تبرید آبشاري با سیال عامل  ]9[ 2011و محمودي در سال 
CO2  را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. در هر دو چرخه، چرخه باالیی

و چرخه پایینی، چرخه زیر  چرخه بحرانی گذر اجکتوري انبساطی
باشد. در یکی از این دو سیکل پیشنهاد شده، گرماي می CO2بحرانی 

اتالفی ناشی از خنک کننده گازي، براي تولید قدرت در سیکل توان فوق 
شود. که باعث ایجاد ترکیب سه چرخه شده استفاده می CO2بحرانی 
دوم ترمودینامیک  ها را بر مبناي قانون اول وعملکرد این سیکلاست. 

صورت تئوري تحلیل کردند. نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر هب
یک سیستم تبرید  2011در سال  ]10[باشد. آرورا و همکاران می

کولر سیستم تبرید طراحی کردند که در آن از گرماي اتالفی گس
 اندازي یک سیستم تبریداکسید، براي راهديتراکمی بحرانی گذر کربن

شود. مشاهده نمودند که آب استفاده می- جذبی تک اثره لیتیم بروماید
در حالت ترکیبی نسبت به حالت تراکمی، سیستم عملکرد بهتري دارد. 

طوري که به ازاي شرایط مشخص، ظرفیت سرمایش سیستم ترکیبی هب
باشد. تر میبیش 05/14در مقایسه با سیکل تبرید تراکمی به اندازه 

و بازده قانون دوم سیکل ترکیبی در همین شرایط، در  ضریب عملکرد
-درصد افزایش یافته 67/3و  2/14مقایسه با سیکل تراکمی به ترتیب 

است. در این پژوهش با توجه به آنکه سیال عامل چرخه تبرید تراکمی 
باالیی دارد از حرارت  اجکتوري در خروجی از کمپرسور دماي نسبتاً

وم ي یک سیستم تبرید جذبی تک اثره لیتیاتالفی آن جهت راه انداز
. مشاهده نمودند که در حالت ترکیبی آب استفاده شده است- بروماید

ازاي طوري که بههنسبت به حالت تراکمی، سیستم عملکرد بهتري دارد. ب
شرایط مشخص، ظرفیت سرمایش سیستم ترکیبی در مقایسه با سیکل 

باشد. ضریب عملکرد و بازده میتر بیش 05/14 يتبرید تراکمی به اندازه
قانون دوم سیکل ترکیبی در همین شرایط، در مقایسه با سیکل تراکمی 

است. در این پژوهش با توجه درصد افزایش یافته 67/3و  2/14به ترتیب 
به آنکه سیال عامل چرخه تبرید تراکمی اجکتوري در خروجی از 

فی آن جهت راه اندازي باالیی دارد از حرارت اتال کمپرسور دماي نسبتاً
  آب استفاده شده است. -یک سیستم تبرید جذبی تک اثره لیتیوم بروماید
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 سیستم مورد بررسی شریحت -2
اجکتوري ترکیب شده با یک  بحرانی گذرتراکمی سیکل تبرید  1شکل 

دهد. در سیکل آب را نشان می- چرخه تبرید جذبی لیتیم بروماید
اکسید) پس از خروج از ديپرفشار(کربنکمی اجکتوري سیال ترا

شود و حرارت می 1 يکن گاز شماره) وارد خنک2 يکمپرسور (نقطه
به   ي سلسیوسدرجه 80دهد. آب در دماي خود را به چرخه آبی می

شده و با جذب گرما در  1 يکن گاز شمارهصورت مایع اشباع وارد خنک
کند. از حرارت این بخار می همان دما به صورت بخار اشباع آن را ترك

اشباع به عنوان منبع حرارتی براي ژنراتور چرخه تبرید جذبی استفاده 
همچنان  1 يکن گاز شمارهاکسید خارج شده از خنکديشود. کربنمی

مشابه  يبه شیوه 2 يکن شمارهدماي باالیی دارد که با عبور از خنک
رجه وارد شده و در دماي د 25شود. در این حالت آب در دماي خنک می

. این آب گرم خروجی براي مصارف کندرا ترك می 2کن باالتر خنک
-ابل استفاده است. سپس مبرد (کربنخانگی و دیگر مصارف صنعتی ق

اکسید) وارد اجکتور شده (سیال اولیه) که انبساط آن در نازل محرك دي
نازل مکش  باعث مکش سیال خروجی از اواپراتور (سیال ثانویه) توسط

شود. این دو سیال (سیال اولیه و سیال ثانویه) در فشار ثابت در می
). مخلوط دو 6- 5شوند (فرآیند اختالط با یکدیگر ترکیب می يمحفظه

کننده اجکتور به فشار باالتر از فشار سیال در سیال با عبور از پخش
-). سیال دو فازي خروجی از پخش6- 7رسند (خروجی نازل مکش می

بخار اشباع شده و سپس بخار اشباع پس از - کننده وارد جداکننده مایع
دهد. بخار اشباع خروج وارد کمپرسور شده که سیال اولیه را تشکیل می

کننده شده و پس از عبور از شیر انبساط به صورت دو فازي وارد تبخیر
کند و با گرفتن گرما از محیط سرد به صورت بخار اشباع آن را ترك می

شود. عملکرد ه عنوان سیال ثانویه توسط نازل مکش اجکتور مکیده میب
آب که ژنراتور آن توسط - چرخه تبرید جذبی تک اثره لیتیم بروماید

اندازي شده است توسط حرارت اتالفی چرخه تبرید تراکمی اجکتوري راه
  بررسی شده است. ]11[آرورا 

  
  تحلیل ترمودینامیکی سیستم -3

  :فرضیات اساسی
  گیریم.م را در حالت پایا در نظر میسیست  .1
 ها) ناچیز است.هاي حرارتی و لولهافت فشار در سیستم (مبدل .2
هاي خروجی از جدا کننده مایع از گاز در حالت اشباع خود سیال .3

 قرار دارند.
انبساط و تراکم سیال، در تمامی اجزاي متراکم کننده و منبسط  .4

 باشد.کننده آدیاباتیک می
 شود.د خروجی از اواپراتور، بخار اشباع فرض میاکسیديکربن .5
 شود.سیال خروجی از کندانسور در حالت مایع اشباع فرض می .6
 .شودجریان سیال در اجکتور یک بعدي فرض می .7

  
  
  

  شود.نسبت جرم جریان ورودي به اجکتور به صورت زیر تعریف می
  

)1( 
  

 푈 =
푚̇
푚̇

 
 

kg به ازاي هر  s⁄  ،دکناختالط اجکتور عبور میمبردي که از محفظه   
kg/s   آن از نازل محرك وkg/s  کند.از نازل مکش عبور می  

  

  تحلیل انرژي و اگزرژي  -1- 3
 

   بقاي جرماصل 
)2(  푚̇ = 푚̇  

  

  ها (براي چرخه تبرید جذبی):اصل بقاي گونه
)3(  (푚푥̇ ) = (푚푥̇ )  

  : ]11[اصل بقاي انرژي

)4(  푚ℎ̇ − 푚ℎ̇ + 푄̇ − 푄̇ + 푊̇ 

  

  

 سیستم ترکیبی متشکل از چرخه تبرید تراکمی گذر بحرانی اجکتوري  1شکل 
)EETC( و چرخه تبرید جذبی تک اثره لیتیم بروماید- ) آبVARS(  
  



 

4 
 

تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتیدومین کنفرانس 
1395 مهر 7و  6، دانشگاه بیرجند

  :]12[کمپرسوربازده آیزنتروپیک 
)5(  휂 = 0.815 + 0.022푟 − 0.0041푟 + 0.001푟  

  ضریب عملکرد:
 

퐶푂푃 =
푄̇

푊̇
 

)6(  
퐶푂푃 =

푄̇
푊̇ + 푄̇

 

 
퐶푂푃 =

푄̇ + 푄̇
푊̇ + 푊̇

 
  

  آید:مقدار اگزرژي در هر نقطه از رابطه زیر بدست می
)7(  휓 = (ℎ − ℎ ) − 푇 (푆 − 푆 ) 

  بازده اگزرژي :
 

휂 =
푄̇ 1 − 푇

푇
푊̇

 

휂 =
푄̇ 1 − 푇

푇
푚̇ (휓 − 휓 )  

휂 =
푄̇ 1 − 푇

푇 + 푄
̇

1 − 푇
푇

푊̇ + 푊̇
 

  

  بحث و نتایج  -4
-هاي ورودي در مدلمقادیر پارامتراي از فرضیات پایه و خالصه 1جدول 

دهد. تمامی مقادیر دما، فشار، نرخ جریان جرمی، میسازي باال را نشان 
آنتالپی و آنتروپی در هر نقطه از چرخه ذکر شده در فشار بهینه خنک 

اند. دماي اواپراتور چرخه محاسبه شده EESکننده گاز، توسط نرم افزار 
EETC  2کننده گاز کند و دماي خروجی خنکتغییر می -15تا  -35از 

)T گراد تغییر خواهد کرد.  رجه سانتید 50تا  40) از  
را نسبت به  EETCو بازده اگزرژي چرخه  COPتغییرات  2شکل 

کننده گاز براي حالتی که دماي اواپراتور این چرخه تغییرات فشار خنک
باشد را درجه می  푇( 40( 2کننده گاز و دماي خروجی خنک - 25

و بازده اگزرژي در  COPدهد. با افزایش فشار خنک کننده گاز نشان می
زیمم خود در یک فشار مشخص یابند تا به مقدار ماکابتدا افزایش می

 سرمایشیابد ظرفیت وقتی فشار خنک کننده گاز افزایش میبرسند. 
)푄̇و کار مصرفی کمپرسور ((Ẇ هر دو افزایش خواهند یافت.   (

 Ẇدر مقایسه با  푄̇کنیم که در ابتدا نرخ افزایش مشاهده می
و بازده اگزرژي به مقدار بیشینه خود در یک  COPرو بیشتر است. از این

رسند. پس از آن با افزایش می )푃( فشار مشخص خنک کننده گاز
푃 شود که همین امر بیشتر می 푄̇نسبت به  Ẇنرخ افزایش   

  شود.می EETCو بازده اگزرژي چرخه  COPموجب کاهش 
  

  پارامترهاي ورودي 1جدول  
 پارامتر مقدار

1 

27 

7 

35 

35 

75 

70 

80 

푇 + 5 
푇 + 5 

90 

90 

80 

P [bar] 

T [℃] 

T [℃] 

T [℃] 

T [℃] 
T [℃] 

ɛ  
ɛ  

T [℃] 

T [℃] 

η [%] 

η [%] 
η [%] 

  

 EETCدهد که در شرایط مشخص براي چرخه نشان می 3شکل       
SNPD )pبهینه  به ازاي یک مقدار − p مقدار (COP  بیشینه

  مقدار خود را خواهد داشت.

و سیستم ترکیبی را  EETCبراي چرخه   copتغییرات  4شکل 
 کنبا در نظر گرفتن فشار خنک EETCنسبت به دماي اواپراتور چرخه 

 copکنیم، طور که در نمودار مشاهده میدهد. همانبهینه نشان می
باشد، که دلیل آن تولید سرمایش اضافی با سیستم ترکیبی بیشتر می

در سیستم  copباشد. این میزان افزایش گیري از انرژي اتالفی میبهره
که دماي  تر است. زمانیبیش تر اواپراتورترکیبی در دماهاي پائین

  

-نسبت به فشار خنک EETC و بازده اگزرژي چرخه  copتغییرات    2شکل 
Tکن( = −25℃(  
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درجه   푇( 40( 2دماي خروجی خنک کننده گاز و - 25اواپراتور در 
و براي سیستم  EETC ،575/1براي سیستم  copباشد، مقدار می

  افزایش یافته است. %52/21به مقدار  copباشد، که می 914/1ترکیبی 
  

  

  
و بازده اگزرژي و ظرفیت سرمایش سیستم  COPمقدار تغییرات  2جدول 

EETC )푇ترکیبی در مقایسه با چرخه  = −25℃ , 푇 = 40℃(  
چرخه تبرید تراکمی 

وريتاجک  

چرخه تبرید 
 جذبی

م تسیس
رکیبیت  

 میزان افزایش %

1.736 0.763 2.036 17.28 

32.26 26.68 33.83 4.8 

83.62 14.4 98.02 17.22 

  
چرخه تبرید تراکم گذر بحرانی  COPنمودار تغییرات  5شکل       
 2کن بدون اجکتور را نسبت به فشار خنکاکسید با اجکتور و ديکربن

چرخه در حالت با اجکتور  COPکنیم که دهد. مشاهده مینشان می
باشد. در حالتی که در هر دو حالت دماي خروجی خنک تر میبیش

گراد در نظر گرفته شود، درجه سانتی -25و دماي اواپراتور  40کننده 
و براي حالت بدون اجکتور  736/1براي سیستم با اجکتور  COPمقدار 
  بدست خواهد آمد. 242/1

  
  

  

  نابودي اگزرژي اجزاي سیستم 3جدول 
  اجزا  (kW) تخریب اگزرژِي 

  چرخه تبرید تراکمی اجکتوري
  کمپرسور 7.001
  1کنخنک 0.5513
  2کنخنک 9.804
  اجکتور 9.788
  1شیر انبساط 0.696
  اواپراتور 1.938

  تک اثره چرخه تبرید جذبی
  اواپراتور 0.2336
  )absorberجاذب ( 0.6493
  ژنراتور 0.5679
  کندانسور 0.3743
  ) (SHX10مبدل حرارتی 0.3111
  2شیر انبساط 0.016

  3شیر انبساط 0.03188
 مجموع تخریب اگزرژي 31.962

  

  

                                                             
10 Solution Heat Exchanger 

   EETCبراي چرخه  SNPDنسبت به  COPتغییرات     3شکل 
25) -=푇 =   )푇و40

  

   
و سیستم ترکیبی نسبت به دماي اواپراتور  EETCچرخه  COP تغییرات 4شکل 
EETC  
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  نتیجه گیري  -5
و  )Tدهد که در یک دماي مشخص خنک کننده (نتایج نشان می

و   )p( 2کن ر، یک مقدار بهینه براي فشار خنکخروجی اواپراتو
SNPD  در چرخهEETC که به ازاي آن  وجود داردCOP  و بازده

در این پژوهش به دار خواهد بود. قماکزیمم م EETCاگزرژي سیستم 
منظور کاهش تلفات اگزرژي ناشی از شیر انبساط، از اجکتور جهت بهبود 

منظور افزایش راندمان از ه عملکرد چرخه تبرید تراکمی استفاده شده و ب
 يبراي راه اندازي چرخه EETC يچرخه يگرماي اتالفی خنک کننده

د استفاده قرار گرفته است. براي آب، مور-تبرید تک اثره لیتیم بروماید
درجه  T (40و دماي خنک کننده ( -25دماي خروجی اواپراتور 

چرخه تبرید تراکمی در حالت با  COP مکنیگراد، مشاهده میسانتی
درمقایسه با چرخه تبرید تراکم بدون اجکتور  77/39 ياجکتور به اندازه

سیستم ترکیبی به ترتیب به  COPو  بازده اگزرژيافزایش یافته است. 
   یابد.افزایش می EETCدرصد نسبت به چرخه  8/4و  28/17مقدار 

 فهرست عالئم - 6
P ) فشارkPa(  
T ) دما℃(  
h  ) آنتالپی(  

푚̇ نرخ جریان جرم )(  
푄̇ رخ انتقال حرارتن )kW(  
푟   نسبت فشار 
푤̇ ) کارkW( 
x ) غلظت لیتیم بروماید%(  
u جرم ورودي به اجکتور نسبت  

 

  عالیم یونانی
ψ اگزرژي مخصوص  
휼  بازده  

ɛ  ضریب کارایی  
  زیر نویس ها

Absorber a 
Compressor c  

Condenser  cond 
Motive nozzle mn 
Suction nozzle sn 

Difuzer dif 
Dead state 0 

pump p 
Evaporator e 

Exergetic ex 
Generator g 

Gas cooler gc 
Combined system net  
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